Curriculum vitae
Europass
InformaŃii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
NaŃionalitate(-tăŃi)
Data naşterii
Sex

ANTOCE Oana Arina
Str. Stefan Stoica, Nr. 22, Bloc 17 B Sc. B. Et. 3 Ap. 69, , Sector 1, cod 012244 Bucuresti, Romania
+40-21-318-0256 / int 216
Mobil: +40-745-875-361
+40-21-318.02.97
aantoce@yahoo.com
română
09.11.1967
feminin

Locul de muncă vizat / educaŃie / cercetare
Domeniul ocupaŃional
ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

Oct. 1992- prezent
Profesor (anterior preparator, şef lucrări, conferenŃiar)
Activitate didactică şi de cercetare la Catedra de Viticultură şi VinificaŃie
Universitatea de StiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 59, Sector 1,
011464 Bucureşti, Romania
învăŃământ superior şi cercetare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Sep. 2000 – Mai 2001
Consultant şi instructor pe probleme de sisteme de calitate HACCP şi ISO 9000 şi legislaŃie
euoropeană în domeniul industriei alimentare.
- organizarea de cursuri la Bucureşti, Timişoara, ConstanŃa;
- conducerea unor misiuni de consultanŃă la Excelent SA Bucureşti, Bruni Food Products SA Iaşi şi
Hotel Bucureşti şi întocmirea rapoartelor către Proiectul Phare.
EU-Phare Project RO 9704-02
consultanŃă, instruire

Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Oct. 1994 - Mar. 1998
doctorand cu frecvenŃă
cercetare, întocmire lucrare doctorat
Osaka Prefecture University, 1-1 Gakuen-cho, Sakai-shi, Osaka-fu, Japan
cercetare

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Sep. 1991 - Oct. 1992
biochimist
Cercetare în domeniul biochimiei şi biotehnologiilor
Centrul de Cercetări Biotehnologice BIOTEHNOS S.A., Str. Dumbrava Roşie nr. 18, sector 1,
BucureşŃi
cercetare

EducaŃie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

2002-2004
Diplomă de Master
Management şi marketing vinicol
Universitatea de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
ISCED 5

Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Feb. 1994 – Iun. 2000
Doctor în Horticultură
Enologie
Universitatea de ŞtiinŃe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
ISCED 6
Apr. 1995 – Mar. 1998
Doctor în Chimie Agricolă - Diplomă echivalată în România cu diploma de Doctor în Agricultură şi
Horticultură
calorimetrie microbiologică
College of Agriculture, Osaka Prefecture University, Osaka, Japonia
ISCED 6

Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Sep. 1986 - Iul. 1991
Diplomă de licenŃă, Specializarea Biochimie (şef de promoŃie)
chimie, biochimie

Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Sep. 1982 – Iul. 1986
Diplomă de bacalaureat
matematică, fizică, biologie

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie
ISCED 4-5

Liceul de matematică-fizică "Petru Rareş", Piatra NeamŃ
ISCED 3

Aptitudini şi competenŃe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Limba română

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză
Limba franceză
Limba japoneză
CompetenŃe şi abilităŃi sociale

CompetenŃe şi aptitudini
organizatorice

ÎnŃelegere

Vorbire
Citire

Participare la
Discurs oral
conversaŃie
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
C1
C2
B2
C1
experimentat
experimentat
independent
experimentat
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
A2
A2
A2
A2
elementar
elementar
elementar
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

Scriere
Exprimare scrisă
C2
B2
A2

utilizator
experimentat
utilizator
independent
utilizator
elementar

- ExperienŃă în medii multiculturale: un stagiu de doctorat de 3,5 ani în Japonia şi multiple
participări la stagii de instruire, conferinŃe, cursuri (inclusiv ca profesor invitat) în străinătate
- Spirit de echipă: participare ca membru sau director în peste 35 de proiecte de cercetare;
- AbilităŃi de comunicare: experienŃă îndelungată în învăŃământ.
- Leadership: director de proiecte de cercetare (12 proiecte), coordonând echipe de 7-50 persoane;
de asemenea, vicepreşedinte al AsociaŃiei Degustătorilor AutorizaŃi din România (A.D.A.R.); membru
fondator şi vicepreşedinte al Centrului de Studii Viti-Vinicole şi Analiză Senzorială (C.S.V.V.A.S.)
- Organizator: - participare la organizarea şi desfăşurarea de concursuri naŃionale şi internaŃionale
de vinuri şi alte băuturi alcoolice;
- organizarea de excursii de studii pentru studenŃi români şi străini.

CompetenŃe şi aptitudini tehnice

- Multiple calificări în diverse domenii:
- biochimie – specializarea de absolvire a universităŃii
- calorimetrie microbiologică – obiectul primei teze de doctorat;
- producerea vinurilor spumante cu ajutorul drojdiilor imobilizate – obiectul celei de-a doua
teze de doctorat;
- HACCP, ISO 9000, calitate şi siguranŃă în industria alimentară – în urma absolvirii unor
stagii de pregătire;
- management şi marketing vinicol – în urma absolvirii programului de master.
- analiză senzorială (degustător autorizat, membru A.D.A.R.);
- învăŃământ (predare) şi cercetare în oenologie, microbiologie, biochimie, chimia vinului,
asigurarea calităŃii vinurilor, controlul şi prevenirea fraudelor în vinificaŃie, legislaŃie viti-vinicolă: pe
întreaga durată a activităŃii.
- Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităŃii învăŃământului
superior, organizat de ARACIS, în cadrul proiectului finanŃat din fonduri europene:
“Asigurarea calităŃii în învăŃământul superior din România în context european. Dezvoltarea
managementului calităŃii academice la nivel de sistem instituŃional”, contract nr.
POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933; Certificat expert evaluator ARACIS nr. 271/20.09.2011.
- Management universitar, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Certificat de
absolvire nr. 15/28.07.2011 , seria H Nr. 0003540.
- Expert Evaluator Extern ARACIS, 2011, certificat nr. 271/20.09.2011
- Formator, cod COR 241205, certificat 252/27.09.2011, seria F, Nr. 0100906.
- 2007-2010 Lector în cadrul proiectului CENTRULUI DE PREGATIRE SI INFORMARE
USAMVB-CPI PROIECT MAKIS – Cursuri de instruire a consultanŃilor din agricultură,
http://www.usamvb-cpi.ro/con_lectori.php

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
CompetenŃe şi aptitudini artistice

Alte competenŃe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

- utilizare la nivel avansat a sistemului de operare Windows precum şi a multor aplicaŃii mai mult sau
mai puŃin specializate (MS Office, Origin, SPSS, Fizz – analiză senzorială, Alpha Soft – „nas
electronic” etc.)
Pictură, design, grădinărit etc. la nivel de hobby; asocierea vinurilor cu gastronomia
Traducător autorizat de Ministerul JustiŃiei pentru limba engleză (autorizaŃia nr. 2428 din
03.12.1999)
Conducător de doctorat în domeniul de ştiinŃă – ŞtiinŃe Agricole şi Silvice domeniul Horticultură
Categoria B.

- Lucrări:
InformaŃii suplimentare - 1 brevet
de invenŃie
- 2 teze de doctorat
- 12 cărŃi în edituri recunoscute
- 7 lucrări cotate ISI
- 7 lucrări în reviste citate ISI Web of Science
- 57 lucrări publicate în reviste din Ńară recunoscute
- 47 lucrări în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale recunoscute
- 26 lucrări în volumele manifestări ştiinŃifice naŃionale recunoscute
- 20 publicate în reviste de specialitate de circulaŃie naŃională
- Membru al asociaŃiilor profesionale:
• Professional Member al American Society for Enology and Viticulture, 16 august 1996.
• Membru al Japanese Society of Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ianuarie 1995.
• Membru fondator al AsociaŃia Horticultura XXI, din 2001.
• Membru al SocietăŃii Române pentru Biochimie şi Biologie Moleculară, din 2001.
• Membru în Confreria Sacavin (asociaŃie a producătorilor de vinuri din zona Angers, FranŃa)
din 2002.
• Vicepreşedinte a AsociaŃiei Degustătorilor AutorizaŃi din România, din 2004 şi membru din
2000 (asociaŃie autorizată şi recunoscută ca organizaŃie profesionala reprezentativă în activitatea de
analiză senzorială a produselor vinicole din România în relaŃiile cu autorităŃile publice prin Ordinul
MAPAM 43/09.01.2004).
• Membru în OrganizaŃia NaŃională a Viei şi Vinului din 2004.
• Membru în Consiliului pe produs "Alcool şi distilate, băuturi spirtoase, Ńuică, rachiu şi vinars"
(ORDIN nr. 527 din 26 iulie 2006 privind recunoaşterea Consiliului pe produs).
• Membru în Comisia 5 (ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară) a CNCSIS, 2005-2009.
• Vicepreşedinte al Centrului de Studii Viti-Vinicole şi Analiză Senzorială din 2008.
- Participare ca expert degustător la Concursurile internaŃionale de vin:
• Le Concours des Ligers, Val de Loire, Angers, FranŃa – 2002
• Chişinău Wine & Spirits Contest – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012.
• Chardonnay du Monde, Lyon, FranŃa – 2007
• Effervescents du Monde, Dijon, FranŃa – 2007
• Selezione del Sindaco, Cividale del Friuli, Italia, 2008
• Selezione del Sindaco, Brindisi, Italia, 2010
• Selezione del Sindaco, Benevento, Italia, 2011
• Berline Wine Trophey, Germania, 2011, 2012

- Participare în comitetul de organizare şi membru în secretariatul Concursurilor de Vinuri
organizate de AsociaŃia Degustătorilor AutorizaŃi din România (A.D.A.R.):
• Novvin – 1998-2001 Bucureşti
• Concursul NaŃional de Vinuri şi Băuturi pe Bază de Vin Bachus 1999, 2001, 2003, Focşani
• Concursul Expodrinks – 2000-2003- Romexpo, Bucureşti
• Concursul InternaŃional de Vinuri Bucureşti (OIV), 2003, 2004, 2006, 2007, 2008.
• Concursul Vinvest Timişoara 2005, 2006, 2007, 2008.
- Expert evaluator
• în cadrul Schemei Competitive de Granturi a UnităŃii de Management al Proiectului
“Sprijinirea serviciilor din agricultură" finanŃat de Ministerul Agriculturii, AlimentaŃiei şi Pădurilor în
cooperare cu Banca Mondială – iunie 2002, martie 2003
• în cadrul programelor naŃionale de cercetare AGRAL şi BIOTECH, iulie 2003
• al CNCSIS 2003-2006
• pentru PNCDI – Cercetare de ExcelenŃă – 2005-2006
• pentru PNCDI 2 – Programul Parteneriate: 2007, 2008
• pentru PNCDI 2 – Programele Resurse umane si Idei: 2007
• pentru Programul MAKIS (UMP şi Banca Mondială), competiŃiile 1 şi 2: 2007, 2008
• expert tehnic al RENAR pentru evaluare şi acreditare laboratoare: 2007
• membru în Comisia 5 (ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară) a CNCSIS, 2005-2009.
• membru în registrul de evaluatori ARACIS pe domeniul Chimie (nr.77 în lista pe domenii)
• Trainer of Trainers în cadrul proiectului CENTRULUI DE PREGATIRE SI INFORMAREPROIECT MAKIS – Cursuri de instruire a consultanŃilor din agricultură.
• iulie 2011 – Academia de Studii Economice din Bucureşti, specializarea “Management
universitar”, certificat 15/28.07.2011.

Anexe

- Proiecte de cercetare (anexate în lista de lucrări)
- proiecte de cercetare internaŃionale: 2, din care 1 în ultimii 5 ani;
- COORDONATOR (DIRECTOR) proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant
obŃinute prin competiŃie: 7, din care 5 în ultimii 5 ani;
- RESPONSABIL proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant obŃinute prin
competiŃie: 5, din care 5 în ultimii 5 ani;
- Colaborator contracte cercetare: 21, din care 11 în ultimii 5 ani.
- Programul Socrates
- Program SOCRATES – CDA: Organizarea unui program tip master cu denumirea "INOVAłIE ŞI
COMPETITIVITATE ÎN INDUSTRIA VITI-VINICOLĂ EUROPEANĂ" în cadrul unui proiect SOCRATES
tip CDA (= Curriculum Developpement en commune des programmes universitaires de niveau
avance), 2000-2004.
- Programul s-a continuat cu alte două proiecte Socrates la care am participat ca Profesor invitat
la Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers pentru a Ńine cursuri în cadrul:
- Intensive Programe: Organisation, economy and development strategies of European
Winemaking Sectors” 2003-2004, 2006.
- Intensive Programe: Wine “Terroirs”, 2003-2004.
- Participare anuală la masteratul internaŃional „VINTAGE International Master of Science”,
organizat de Ecole Superieur d’Agriculture d’Anger şi la care USAMV Bucureşti este asociată
împreună cu alte 7 universităŃi europene. Antoce Oana Arina coordonator didactic şi ştiinŃific pentru
USAMVB, www.vintagemaster.com/article 776.html
Lista de lucrări.

